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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání vyžadovalo nastudování problematiky dolování dat a přístupů pro extrakci strukturovaných dat z

webových stránek. Poté bylo potřeba zvolit vhodné www stránky a z nich provést extrakci dat a v nich následně
provést dolování. Zadání je vhodně obtížné pro diplomovou práci. 

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny. 
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Délka technické zprávy přesahuje 50 normostran, splnění tohoto požadavku je tedy v pořádku. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Po obsahové stránce je technická zpráva vcelku v pořádku. Drobné výhrady mám k rozsahu některých kapitol,

kde si myslím, že kapitola o dolování dat by mohla být obsáhlejší a zpracována pečlivěji, zatímco pojednání o
stránkách Českého svazu tanečních sportů (ČSTS), které byly zvoleny pro extrakci, by klidně mohlo být
stručnější. Celkově však v technické zprávě nepostrádám nic zásadního. 

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 K typografické stránce výhrady nemám. Jazyk práce je však místy hovorový a obsahuje formulace, které se do

dokumentu tohoto typu příliš nehodí (např. "Začněme zlehka." na str. 38). Překlepů a drobných pravopisných
chyb není mnoho, jejich množství je přijatelné. 

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Výběr studijních pramenů je dostatečný a vhodný pro tuto diplomovou práci. Převzaté znalosti jsou zřetelně

odlišeny od vlastních výsledků. Odkazy na literaturu z webu však patrně nejsou zcela podle normy a jejich
odkazování v textu by mohlo být častější. 

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizační výstup zahrnuje program pro extrakci www stránek z webu ČSTS a dále pro jejich transformaci do

strukturované formy a uložení do relační databáze. Velká pozornost musela být věnována předzpracování dat,
jelikož původní data z webu obsahovala spoustu chyb. Samotné dolování bylo provedeno spíše na základní
úrovni, ale nashromážděná data jsou připravena pro další dolovací úlohy. 

8. Využitelnost výsledků
 Získaná data mohou být dále použita pro získávání znalostí z dat o výsledcích závodů v tanečních sportech. 
9. Otázky k obhajobě
 Jak rozsáhlá jsou vámi nashromážděná data a kolik času zabere jejich stahování?

Jaké další úlohy dolování dat plánujete nad získanými daty provádět? 
10. Souhrnné hodnocení 73 b. dobře (C)
 Jde o diplomovou práci standardní úrovně, především v technické zprávě jsou výše zmíněné nedostatky, ale

realizační výstup je kvalitní a použitelný v budoucnu. Navrhuji proto hodnocení stupněm C (dobře).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................

podpis
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